VMF Qbera är ett opartiskt serviceföretag, specialiserat på mätning. Vi
fungerar som länken mellan skogsbruket och förädlingen av skogens
produkter. Vi bidrar till att affärer kan genomföras med högsta
förtroende på en korrekt grund.

Till vår verksamhet i region syd söker vi en

Distriktsledare
Vi söker dig som har intresse för att utveckla och stärka
företagets affärer, ansvara för en hög kvalitet på levererade
tjänster samt tycker om att leda och utveckla ditt lag och dina
medarbetare. Du har gärna skoglig bakgrund.
Som distriktsledare har du huvudansvaret för verksamheten
inom ditt distrikt. Dina arbetsuppgifter är av både strategisk och
operativ karaktär där fokus ligger på ledning, personalplanering,
kundkontakt och verksamhetsutveckling. Distriktet är Karlskoga
med omnejd.
Arbetet innebär att du:
•
•
•
•

Är den som ser till att våra medarbetare trivs och har
det bra på jobbet.
Är en aktiv deltagare i den regionala ledningsgruppen.
Ansvarar för att vara med och driva utvecklingen
tillsammans med våra kunder.
Säkerställer att vi följer lagar & förordningar samt de
avtal vi ingår.

Din profil
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du är en
självständig person med ett eget driv och har lätt för att skapa
och upprätthålla goda relationer. Du har erfarenhet av
personalansvar och gärna förändringsarbete. Du är
kundorienterad och förstår och kan leverera det som är
värdefullt för kunden. Som person är du strukturerad, tillgänglig,
prestigelös och lever efter våra värderingar och är engagerad,
professionell och förtroendeingivande.
Övrigt
Tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse. Kontoret
ligger i Karlstad, distriktet är Karlskoga med omnejd. B-körkort
är ett krav då resor i tjänsten ingår. Du är en van
datoranvändare och har inga problem att sätta dig in i nya
systemstöd.
Ansökan och upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av Jan Nilsson regionchef,
telefon: 023-456 51. Din ansökan vill vi ha senast
den 22 december.
Mejla din ansökan till jan.nilsson@vmfqbera.se
Välkommen med din ansökan!

